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HET VERHAAL ACHTER VALO

WE ZIIN ER
TROTS OP:

Toen Ultradent in 2009 de oorspronkelijke VALO-

polymerisatielamp introduceerde, kwam er direct veel 

waardering voor het krachtige breedspectrumvermogen, 

het robuuste ontwerp en de mogelijkheid om alle gebieden 

in de mond te bereiken. VALO-polymerisatielampen zijn 

gemaakt van een massieve staaf gehard, hoogwaardig 

luchtvaartaluminium en zijn gefreesd met CNC. Daarmee 

behoren ze tot de meest robuuste polymerisatielampen 

ter wereld. Ook al zijn er tal van snoerloze apparaten op 

de markt, de VALO-polymerisatielamp met snoer heeft 

een zeer grote invloed gehad op de branche. 

In 2011 introduceerden we de VALO Cordless-

polymerisatielamp. Deze beschikt over dezelfde superieure 

uithardingseigenschappen als de oorspronkelijke 

VALO, maar heeft daarbij de vrijheid van een snoerloos 

handstuk. De VALO Cordless-polymerisatielamp biedt 

mobiliteit, maar zonder compromissen. De VALO Cordless 

weegt slechts 55 g meer dan de oorspronkelijke VALO-

polymerisatielamp en beschikt over dezelfde programma’s 

en hetzelfde vermogen, maar wordt van stroom voorzien 

door twee lithium-ijzerfosfaatbatterijen die het constante 

hoge vermogen kunnen leveren dat voor de VALO-

polymerisatielamp nodig is. 

In 2016 werd de polymerisatielamp VALO Grand op de 

markt gebracht. De VALO Grand-polymerisatielamp biedt 

het vermogen, de duurzaamheid en de toegankelijkheid 

van de VALO-polymerisatielamp en de snoerloze VALO, 

maar dan met een lens die 50% groter is.



Dr. Dan Fischer
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In 2010 werd de VALO-polymerisatielamp bekroond met de Bronze International Design Excellence 

Award van een van de meest gerenommeerde organisaties ter wereld op het gebied van design. 

In 2011 en 2012 werd hij door Dentistry Today verkozen in de top 50 van beste producten. De 

VALO-polymerisatielamp is ook vier jaar op rij bekroond met de prijs voor Beste Technologie van 

het Pride Institute en kreeg acht jaar op rij een eerste plaats met vijf sterren door Reality’s Choice 

voor ledpolymerisatielampen. Verder won het apparaat in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 de 

Townie Award.

BEKROOND

“De focus van de branche op eff iciënter prakti jkmanagement 

heeft onder tandartsen de vraag doen groeien naar een 

polymerisatielamp die meer vermogen levert en een kortere 

polymerisatieduur mogeli jk maakt. Dat is precies wat de 

VALO-polymerisatielamp kan bieden. 

“De bekroonde reeks VALO-polymerisatielampen omvat 

nu de oorspronkeli jke VALO-, de VALO Cordless-, de 

VALO Ortho-, de VALO Ortho Cordless-, de VALO Colors- 

en nu dan de VALO Grand-polymerisatielamp. Iedere 

polymerisatielamp biedt een unieke combinatie van 

factoren waarmee tandheelkundige professionals continu 

het juiste, ongeëvenaarde vermogen kunnen toepassen op 

precies de juiste plaats, met daarnaast de voordelen van 

toegankeli jkheid en duurzaamheid”.
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GEMIDDELDE 
CONCURRENT

WARE GROOTTE

10 MM 
MOLAARDEKKING

OPPERVLAK

De omstandigheden voor uitharding zijn lang niet altijd ideaal. Bewegende patiënten,

sectionele matrixbanden die tegengaan dat het licht in de hele restauratie doordringt

of zelfs een eenvoudige handbeweging kunnen ervoor zorgen dat een restauratie niet

helemaal uithardt. Zo niet bij de polymerisatielamp VALO Grand. De VALO Grand heeft

een grote lens van 12 mm, waarmee binnen één polymerisatiecyclus een groter gebied

kan worden uitgehard. Met de polymerisatielamp VALO Grand mist u niets.

WAT MIST U?



VALO™ GRAND

ELIPAR™*

DEEPCURE-S
(785 mW)**

BLUEPHASE®*

STYLE
(651 mW)**

DEMI™*

ULTRA
(700 mW)**

SMARTLITE®*

FOCUS
(466 mW)**

XTRA 
POWER

(2384 mW)**

HIGH POWER 
PLUS

(1781 mW)**

STANDARD 
POWER

(989 mW)**
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Effectieve lageregolf-
lengteband

385 nm – 415 nm

Effectieve hogeregolf-
lengteband

420 nm – 450 nm

Effectieve hogeregolf-
lengteband

440 nm – 515 nm

Effectieve golflengtebanden voor de uitharding 
van composiet

KRACHTIGE BREEDSPECTRUMUITHARDING

Veel polymerisatielampen beschikken 

slechts over één ledchip die één 

golflengte kan voortbrengen. Daardoor 

kunnen er warme en koude plaatsen in 

de belichtingsstraal optreden, wat een 

gelijkmatige uitharding vrijwel onmogelijk 

maakt. 

De oorspronkelijke polymerisatielamp 

VALO werd ontwikkeld om dat probleem 

te lijf te gaan. Met vier krachtige leds 

die zorgen voor uniforme belichting 

met een breed spectrum kunt u erop 

vertrouwen dat er een sterke, continu 

gelijkmatige uitharding plaatsvindt. De 

VALO Grand-polymerisatielamp heeft 

datzelfde uniforme vermogen en daarbij 

een grotere lens.

De ledconfiguratie van de VALO Grand omvat drie 
verschillende golflengten. 
Daarmee kan de polymerisatielamp kamferchinon en de 
volledige reeks aan gangbare foto-initiatoren activeren.

*Handelsmerk van een andere bedrijf dan Ultradent.
**Interne data
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GEMAAKT VOOR DUURZAAMHEID

Een polymerisatielamp is binnen de praktijk een essentieel instrument. Als een 

polymerisatielamp niet sterk genoeg is en gemakkelijk kan breken, is dat frustrerend. 

Al onze VALO-polymerisatielampen zijn gemaakt van massieve staven hoogwaardig 

luchtvaartaluminium, waardoor iedere VALO-polymerisatielamp vrijwel onverwoestbaar is. 

U hoeft zich geen zorgen te maken als u hem per ongeluk van een plateau op de grond laat 

vallen — de VALO Grand-polymerisatielamp kan ertegen.

VALO-polymerisatielampen
zijn gemaakt van 
een massieve staaf 
gehard, hoogwaardig 
luchtvaartaluminium en 
zijn daarmee misschien 
wel de meest robuuste 
polymerisatielampen ter 
wereld.
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Als een restauratie zich achter in de mond bevindt, kan het lastig zijn om de polymerisatielamp 

op de juiste manier te plaatsen. Een patiënt kan zijn of haar mond natuurlijk niet verder 

openen dan mogelijk is. Als u de polymerisatielamp dan niet boven de restauratie kunt 

krijgen, heeft u misschien een slecht uitgeharde restauratie of wordt het onprettig voor 

de patiënt. Hoewel de VALO Grand-polymerisatielamp een grotere lens heeft, heeft hij een 

lage kop en een elegant, ergonomisch, gestroomlijnd ontwerp, voor gemakkelijke, directe 

toegang tot alle gebieden in de mond van de patiënt.

ONGEËVENAARDE TOEGANKELIJKHEID
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VALO Grand Cordless Kit  
    1 x VALO Grand Cordless   

ledpolymerisatielamp 
   4 x batterijen (oplaadbaar)
   1 x batterijoplader
   1 x netvoeding met universele stekker  

voor batterijoplader
   1 x veiligheidsschermpje voor   

VALO Grand
   1 x handstukhouder
   1 x proefverpakking beschermhulzen

VALO Grand Kit  
     1 x VALO ledpolymerisatielamp   

- snoer 2,13 m
   1 x netvoeding met universele stekkers  

- snoer 1,83 m
    1 x veiligheidsbril
    1 x handstukhouder
   1 x proefverpakking beschermhulzen

VALO Kit

   1 x VALO ledpolymerisatielamp   
- snoer 2,13 m

   1 x netvoeding met universele stekkers  
- snoer 1,83 m

   1 x veiligheidsschermpje voor VALO
   1 x handstukhouder
   1 x proefverpakking beschermhulzen

VALO Cordless Kit  

   1 x VALO Cordless   
ledpolymerisatielamp 

   4 x batterijen (oplaadbaar)
   1 x batterijoplader
   1 x netvoeding met universele  

stekker voor batterijoplader
   1 x veiligheidsschermpje voor  

VALO Cordless 
   1 x handstukhouder
   1 x proefverpakking beschermhulzen

DE VALO-FAMILIE



CORDLESS CORDED CORDLESS CORDED

Lichtspectrum (nm) 385 nm - 515 nm 385 nm - 515 nm 385 nm - 515 nm 385 nm - 515 nm

Lensdiameter 12 mm 12 mm 10 mm 10 mm

Programma’s

Standard Power

High Power

Xtra Power

1.000 mW/cm2*

1.600 mW/cm2*

3.200 mW/cm2**

1.000 mW/cm2*

1.600 mW/cm2*

3.200 mW/cm2**

1.000 mW/cm2*

1.400 mW/cm2*

3.200 mW/cm2**

1.000 mW/cm2*

1.400 mW/cm2*

3.200 mW/cm2**

Netvoeding
Snoerloos met batterijen; 

(CR 123, 2x3.2 Volt LiFePO4); 
Oplaadbaar

Universele stekker met snoer 
1,83 m; Handstuk met snoer 

2,13 m

Snoerloos met batterijen; 
(CR 123, 2x3.2 Volt LiFePO4); 

Oplaadbaar

Universele stekker met snoer 
1,83 m; Handstuk met snoer 

2,13 m

Handstuk Gewicht: 170 g
Afmetingen: 20,3x2,8x3,3 cm

Gewicht (met snoer): 115 g
Afmetingen: 23,5x2,0x1,9 cm

Gewicht: 170 g
Afmetingen: 20,3x2,8x3,3 cm

Gewicht (met snoer): 115 g
Afmetingen: 23,5x2,0x1,9 cm

Kleuren Black Black Black; Gold; Graphite; Fuchsia; Teal Black

Aan-/uitknop Dubbele knop (voor & achter) Dubbele knop (voor & achter) Enkele knop (voor) Enkele knop (voor)

* Gemeten met behulp van een Demetron-radiometer
**Gemeten met behulp van het MARC SYSTEEM
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De coating is hard
als saffier en daardoor
krasbestendig

Het dunne snoer is lang genoeg voor
de nodige bewegingsvrijheid en is
voorzien van Kevlar®-vezels, waardoor
het zeer sterk, duurzaam en flexibel is.

Door Teflon®-verzegeling
is het apparaat gemakkelijk
schoon te houden

Een uiteinde met het
laagst mogelijke profiel 
voor een breedbandledEnergiezuinige, 

krasbestendige lens
van gehard glas

Door de unibody-constructie
is het apparaat duurzaam
en wordt de gegenereerde
warmte uitstekend verspreid

Ongelooflijk licht in gewicht
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Groene en oranje TransLume Lenses
De groene lens helpt bij het vinden en zichtbaar maken van scheurtjes 
en afwijkingen onder het oppervlak.
Het penetrerend vermogen van de oranje lens maakt zichtbaar of het 
licht wordt tegengehouden door stiften of interne luchtbellen.
Lensdiameter: 2,5 mm

PointCure Lens
Heldere lens voor uitharding van heel kleine oppervlakken of zeer korte
initiële uitharding bij veneers.
Lensdiameter: 2,5 mm

ProxiCure Ball Lenses
ProxiCure Ball-lenzen vergemakkelijken het opzetten van convexe proxi-
male contacten. In een tweede stap kan de afdruk eenvoudig met com-
posiet worden gevuld. Duw de ProxiCure Ball-lens tegen de approximale 
wand van de band; dompel hem niet onder in de composiet.

EndoGuide Lens 
Speciale lens voor apicale retrograde vullingen en andere nauwe 
preparaties.
Lensdiameter: 2,5 mm; Lengte: 13 mm

UltraTect Protective Eyewear 
Ideaal ter bescherming tegen de UV-stralen en het blauwe licht van 
tandheelkundige ledpolymerisatielampen.

Black Light Lens 
De Black Light-lens is bedoeld om de fluorescerende deeltjes in kunst-
stoffen op te sporen, om het materiaal te kunnen onderscheiden van 
natuurlijk glazuur.

VALO & VALO CORDLESS ACCESSOIRES*

De grote flexibiliteit van de VALO-polymerisatielamp is ook te danken aan de functionele accessoires. 
Met de extra lenzen is specifieke uitharding op bepaalde plaatsen mogelijk, waardoor het apparaat 
breder inzetbaar is. De magnetische lenzen kunnen gemakkelijk op het belichtingsuiteinde van de VALO-
polymerisatielamp worden aangebracht. De lenzen kunnen worden gedesinfecteerd 
met een oppervlaktedesinfectiemiddel (gebruik geen ultrasone reiniging of 
autoclaafreiniging). 

*Lenzen nog niet verkrijgaar voor VALO® GRAND



5972 VALO Grand Cordless Kit (Matte Black)
5971 VALO Grand Kit (Matte Black)

5941 VALO Cordless Kit (Black)
5919 VALO Kit (Black)

5943 VALO Cordless Kit (Gold)
5944 VALO Cordless Kit (Graphite)
5945 VALO Cordless Kit (Fuchsia)
5946 VALO Cordless Kit (Teal)

5930 VALO netvoeding
 1 netvoeding, snoer 1,83 m

5962 VALO Cordless batterijoplader
 1 oplader incl. 2 batterijen met stekker 

5961 VALO Cordless netvoeding en oplader 
 1 netvoeding en oplader

5963 VALO Cordless oplaadbare batterijen
 2 oplaadbare batterijen

5935 VALO Light Shield
 1 veiligheidsschermpje

5929 VALO Cordless Light Shield 
 1 veiligheidsschermpje

4668 VALO Corded beschermhulzen
 100 beschermhulzen

4667 VALO Cordless beschermhulzen 
 100 beschermhulzen

4669 VALO Grand Corded beschermhulzen
 100 beschermhulzen

4666 VALO Grand Cordless beschermhulzen 
 100 beschermhulzen

5934 VALO & VALO Cordless - PointCure Lens 
 2 lenzen 

5937 VALO & VALO Cordless - TransLume Lenses
 2 lenzen (1 oranje/1 groen)

5936 VALO & VALO Cordless - ProxiCure Ball Lenses
 2 lenzen (1 groot/1 klein)

1667 VALO & VALO Cordless - Mounting Bracket
 1 handstukhouder

5938 VALO & VALO Cordless - EndoGuide Lens
 2 lenzen

5939 VALO & VALO Cordless - Black Light Lens
 1 lens

508 UltraTect - 1 beschermende bril
 (oranje glazen)
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VALO & VALO CORDLESS CODES
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